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L’anivellament social que havia caracteritzat la formació i 
acomodament de les capes mitjanes europees s’ha revertit de tal 
manera que la creixent desigualtat social i un major empobriment 
tensen el concepte de classe mitjana, entès fins ara com un 
exponent definidor del benestar social. De retruc, el model social 
europeu se’n ressent fins al punt que garantir-ne el manteniment 
esdevé un dels reptes principals. Però, hi ha voluntat política per 
a fer-ho possible? Quin paper ha de jugar el Parlament Europeu 
elegit enguany, en matèria de política econòmica i social? Hi ha 
possibilitats reals de revertir la política econòmica d’austeritat 
i quins efectes té aquesta en el manteniment de l’equitat o la 
reducció desitjable de la desigualtat?

Aquestes preguntes prenen especial interès en un moment on 
la constatació de l’erosió de l’estat del benestar ve acompanyada 
del temor d’una pèrdua de drets democràtics. El paper de la 
ciutadania en un estat de Dret i les polítiques redistributives que 
han de vetllar per la justícia social requereixen d’un relat que 
permeti a les societats europees encarar el futur pròxim amb 
més dosis d’il·lusió. Cal construir de nou sobre el llegat del segle 
XX al mateix temps que es precisa d’una alternativa als dèficits 
socials que la crisi ens ha mostrat. Cal escoltar i contrastar 
opinions per saber el camí que caldrà traçar en uns anys clau 
per a l’esdevenidor polític i econòmic dels pobles d’Europa. ¿Com 
mantenir la seva cohesió social bo i millorant els instruments 
i sistemes democràtics amb què compte? Aquests sistemes, 
segueixen responent als estàndards de qualitat democràtica 
necessaris per viure en llibertat? La cohesió social i la democràcia, 
poden no anar de la mà?
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29 de setembre de 2014 a les 19:00 – Auditori CaixaForum
La relació entre desigualtat i democràcia des de la fi de la  
II Guerra Mundial fins avui

20 d’octubre de 2014 a les 19:00 – Auditori CaixaForum
Participació i incidència de la ciutadania i els moviments socials  
en la presa de decisions polítiques 

6 d’octubre de 2014 a les 19:00 – Auditori CaixaForum
Desigualtat i democràcia a l’Europa que ve

Amb vídeo introductori específic per al Diàleg del Comissari Europeu  
d’Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió. Sr. László Andor

27 d’octubre de 2014 a les 19:00 – Auditori CaixaForum
Reforma econòmica i cohesió social

13 de novembre de 2014 a les 19:00 – Auditori CaixaForum
El paper de la justícia com a actor garant de la cohesió social  
i la democràcia 

Josep Fontana  
Historiador. Professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra

Joan Subirats  
Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma  
de Barcelona – IGOP

Sebastià Sarasa  
Professor titular de Sociologia. Universitat Pompeu Fabra

Germà Bel 
Catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona – ICREA 

Encarna Roca Trias 
Magistrada del Tribunal Constitucional. Catedràtica de Dret Civil

Josep Martí Gómez 
Periodista

Ignacio Sánchez - Cuenca 
Director d’Investigació del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias 
Sociales del Instituto Juan March

Luis Planas 
Secretari General del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE)

Xavier Vives 
Catedràtic- Director acadèmic del Public-Private Sector Research 
Center del IESE Business School

Garbiñe Biurrun Mancisidor
Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco. Professora Associada de Dret del Treball UPV/EHU

9 de desembre de 2014 a les 19:30 – Auditori CaixaForum
Moviments socials i ciutadania davant la desigualtat

Ignacio Fernández Toxo
Secretari General del sindicat Comissions Obreres

Andrés Ortega 
Escriptor i analista. Exdirector del Departament d’Anàlisi i Estudis del Ga-
binet de la Presidència del Govern d’Espanya. (1994-1996 i 2008-2011)

13 d’octubre de 2014 a les 19:00 – Auditori CaixaForum
Els límits de la desigualtat en democràcia: justícia social i exclusió

Antón Costas  
Catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona.  
President del Cercle d’Economia 

Francisco Lorenzo 
Coordinador de l’Equip d’Estudis de Cáritas

15 de desembre de 2014 a les 19:30 – Auditori CaixaForum
Cohesió social i democràcia 

José Luis Rodríguez Zapatero  
President del Govern d’Espanya (2004-2011)

Sami Naïr 
Catedràtic en Ciències Polítiques. Director del Centro Mediterráneo 
Andalusí de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla


